
 

 

 

 
AMB BICI PER LA MARATÓ 

 

PEDALANT AL VOLTANT DE L’ESTANY 
 

 

L’Ajuntament de Banyoles i el Club Ciclista Banyoles us volem 

convidar a participar en la pedalada popular del diumenge 15 de 

desembre en benefici de la Marató de TV3, dedicada aquest any a les 

malalties neurodegeneratives. 
 

 

El proper diumenge 15 de desembre, organitzem una pedalada solidària al voltant de 

l’Estany per tal de donar suport a la Marató de TV3 del 2013, dedicada a les malalties 

neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple i esclerosi lateral 

amiotròfica, entre altres). Es tracta d’una activitat festiva i popular oberta a tothom amb 

ganes de pedalar una estona per una bona causa. 

 

La pedalada s’inscriu dins de les activitats populars coordinades per la Fundació de la 

Marató de TV3 i al mateix temps participa del projecte conjunt dels clubs ciclistes de 

Catalunya amb el recolzament de la Federació Catalana de Ciclisme, que porta per lema 

“Amb bici per la Marató”. 

 

 

 La inscripció a la pedalada consisteix en fer un donatiu de 3 €, destinats integrament 

a la Marató. 

 

 De forma opcional, també es pot col·laborar amb la Marató, amb la compra d’un 

mallot commemoratiu que té un cost de 17 €, dels quals és destinen 1,5 € com 

aportació de cada ciclista a la Marató (s’ha d’adquirir el mateix dia de la pedalada). 

 

 Les inscripcions es poden fer de forma anticipada a la web del Club Ciclista 

Banyoles i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Banyoles fins el 

dissabte 14 de desembre. També es poden fer les inscripcions el diumenge pel matí, 

entre 9 i 10 h a la zona de sortida. 

 

 La sortida de la pedalada serà a les 10 h al Passeig de la Indústria de Banyoles, 

davant de l’Ajuntament. Hi haurà un espai destinat a l’aparcament dels vehicles al 

costat del Pavelló de la Draga. 

 

 Es tracta d’una pedalada festiva i popular oberta a tothom, sense límits d’edat ni de 

nivells de preparació. Es recorda als participants que es tracta d’una pedalada 

popular i no d’una prova competitiva. En tot moment s’ha de respectar les normes 

de circulació, circulant per la dreta, i atenent les indicacions de la policia i 

voluntaris. Cal fer ús del casc. 



 

 

 

 

 S’hi pot participar amb qualsevol tipus de bicicleta (carretera, muntanya, passeig, 

tàndem, ...). Aquells que ho desitgin també poden participar-hi fent la volta a 

l’Estany a peu. 

 

 El recorregut de la pedalada s’iniciarà pels carrers de Banyoles fins el passeig 

Darder, on es farà un reagrupament abans de continuar amb la volta a l’Estany. Els 

participants podran optar en fer d’una a cinc voltes a l’entorn de l’Estany. El 

recorregut per cadascuna de les cinc voltes segueix el Passeig Darder i continua per 

la carretera GIV-5248 per Santa Maria de Porqueres – carretera C-150a –  Passeig 

de la Draga – Passeig Gaudí – Passeig Lluís Maria Vidal – carrer Sardana – Passeig 

Mossèn Lluís Constans - Passeig Darder. 

 

 Durant la celebració de la pedalada, entre les 10 h i les 12 h, l’itinerari per on circuli 

la pedalada es trobarà controlat al trànsit de vehicles per part dels agents dels 

Mossos d’Esquadra i Policia Local, i el grup serà conduit per voluntaris del Club 

Ciclista Banyoles identificats amb un mallot commemoratiu de la diada. En tot 

moment s’haurà de respectar les indicacions donades pels agents de la policia i els 

organitzadors. 

 

 El punt final del recorregut de les diferents voltes es trobarà degudament senyalitzat 

al Passeig de la Draga, on s’oferirà una xocolatada a tots els participants entre les 

10:30 i les 12:00 hores. 

 

 La xocolatada s’elaborarà amb productes integrament oferts pels col·laboradors de 

la pedalada per la Marató: Xocolates Torras, Granja Mas Colomer, Llet Nostra, 

Aigües de Sant Aniol i el Gremi de Flequers Artesans de les comarques gironines 

amb la participació de les fleques Degustació Figueras, Fleca i Pastisseria Carbó, 

Cal Flequer, La fleca d’Esponellà i Forn de pa Padrés. 

 

 Al final de la pedalada s’informarà de la participació assolida en l’activitat i els 

diners recaptats a benefici de la Marató de TV3. 

 

 

Diverteix-te i aprofita la festa per col·laborar amb bici per la Marató de 

TV3.  

Bona pedalada als voltants de l’Estany !!! 
 



 

 

 

 


